Zasady organizacji zajęć na terenie Szkoły Języka Japońskiego przy Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha w związku z pandemią COVID-19

1. Wprowadza się obowiązek dezynfekowania przez uczestników zajęć dłoni przy wejściu do
budynku, a następnie przy wejściu do sali, a także obowiązek posiadania i stosowania na
terenie Szkoły środków ochrony zakrywających usta i nos.
2. Uczestnicy zajęć zobligowani są do zachowania 1,5 m dystansu między sobą, tam gdzie to
będzie możliwe.
3. Osoby uczestniczące w zajęciach, znajdujące się przy stanowiskach pracy nie są zwolnione z
obowiązku zasłaniania ust i nosa na czas trwania zajęć, chyba, że zostanie to inaczej ustalone
z lektorem.
4. Stanowiska pracy zostały rozmieszczone tak, aby zachować między nimi minimalny odstęp
1,5m.
5. W przerwach między zajęciami sale są wietrzone, a blaty dezynfekowane.
6. W budynku Szkoły mogą przebywać jedynie osoby tam zatrudnione oraz uczestnicy zajęć.
7. Aby unikać gromadzenia się prosimy o przybywanie na zajęcia punktualnie, a w razie
konieczności oczekiwania rekomendujemy spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Prosimy
również o sprawne opuszczanie sal w przerwie w celu ich przewietrzenia.
8. Każdy z uczestników zajęć jest zobowiązany do wpisania się na listę obecności. W przypadku
zdiagnozowania osób zarażonych odwiedzających budynek Szkoły, wszyscy, co, do których
wystąpi podejrzenie przebywania w otoczeniu zarażonych osób zostaną ostrzeżeni o tym
ryzyku.
9. Uczestnicy zajęć/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia
dotyczących usług edukacyjnych przesłanego mailowo obligując się do każdorazowego
informowania Sekretariatu Szkoły w przypadku, gdy jest/ich podopieczny jest osobą zakażoną
lub/oraz przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym lub miał kontakt z
osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID – 19 w ostatnich 14 dniach.
10. Osoby, u których występują objawy typu gorączka, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu,
inne dolegliwości (np. podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia
węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka) proszone są o nieuczestniczenie
w zajęciach stacjonarnie oraz o możliwie bezzwłoczne poinformowanie Sekretariatu Szkoły o
swoim stanie zdrowia na adres mailowy: muzeum@manggha.pl

